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 یدآزا یبرا یالمل:  فراخوان بينییاروپا یبا شرکت پارلمانترها یدر اجالس یرجو میمر یسخنران

 قيام انيزندان

 ۱۳۹۶ همنب۲۰

 
د، . برگزار شییاروپا یهاپارلمان ندگانیاز نما یبا شرکت شمار یدر اجالس یرجو می، مر۹۶بهمن ۲۰روز جمعه، 

 کرد. یسخنران
 یهاز پارلمانا یدگاننیبرگزارشد،  نما «امیق انیزندان یآزاد یبرا یالملنیفراخوان ب» اجالس که با عنوان  نیا در

 ند.کرد یو لهستان شرکت داشتند و سخنران یرومان س،ییسو ،یتوانیمالت، ل ا،یتالیا رلند،یانگلستان، ا
 کننده گفت: شرکت یهاتیو شخص ندگانیدر سخنانش خطاب به نما یرجو میمر
 محترم، ندگانینما

 ،یگرام حضار
 اریسب رانیول امتح طیو فرصت بحث و گفتگو در مورد شرا جانیشما در ا داری. از ددیخوش آمد رانیخانه مقاومت ا به

ا را که نظرات شم شومیمموضوع بپردازم. بعد خوشحال ۴امروز به  لمیمتحول است و ما اریبس ران،یدر ا طیخوشوقتم. شرا
 بشنوم. 

 موضوع عبارتند از: ۴ نیا
  ران،ینقطه عطف در تحوالت ا کی امیق

 ام،یمقابله با ق یبرا میرژ تیوضع یابیارز
  تیثبات و صلح و امن نیو تضم رانیمقاومت در تحوالت ا نقش

 . رانیاروپا در قبال ا حیصح استیباالخره س و
ق اتفا رانیادر  ماه،ی. آنچه از هفت دگرددیبه گذشته بر نم تیوضع گرید یعنینقطه عطف است،  کی امیق مییگویم ما

 نی. ابود یخوندآ میژر تیتمام هیعل یجنبش سراسر کی ،یمشکالت اقتصاد هیمردم عل یافتاد، فراتر از تظاهرات اعتراض
 برخوردار بود: یژگیاز چند و امیق

 شد.  دهیهر کشش ۱۴۲که در عرض چند روز به  یطورهگسترش تظاهرات بود. ب یو سرعت باال یگستردگ ،یژگیو نیاول
 ،یکاریمسائل جامعه بود از جمله: معضل ب نیترییاز حل ابتدا یآخوند میاعتراضات، شکست کامل رژ نیا یمبنا :دوم
را فرا  میرژ یسراپا ییو قضا یاسیس ،یاست که: فساد مال نیا تی. واقعیاسیو س یو همزمان سرکوب اجتماع یگران
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 یهابرده، و بازتاب لیرا بشدت تحل میو منابع رژ دهیدر منطقه به بن بست رس میرژ انهیمداخله جو استیگرفته است. س
 آن بارز شده است. یداخل یمنف

را  درت حل آنق میژهم شده و ر دتریبلکه شد ست،یقوت خود باقچنان بهنه تنها هم نیادیعلل بن نیا كهنیمهم ا نكته
 ندارد. 

قادر به انجام آن  وجهچیه به م،یرژ نیكه ا یزیها پرداخت. چبحران نیبه مقابله با ا توانیم یاسیس یجد راتییبا تغ تنها
 . ستین

 ب هم تصورر غردبود، و  یمدع میهستند که رژ یاقشار نیاعتراضات، زنان و هم چن دهندهلیتشک یهسته مرکز  :سوم
اند. جان آمدهبه میژهمان طبقات محروم جامعه که از ستم ر یعنی. دهندیم لیرا تشک میرژ یاجتماع گاهیپا که شد،یم

آماده  ارند واز دست دادن ند یبرا یزیهستند كه چ یضیتبعهم محرومان و هم زنان، تحت چنان سركوب و ستم و 
 هستند. میپرداخت بها و مقابله با رژ

 . اندامیها زنان جلودار قاز صحنه یاریكه در بس دهدیکه از تظاهرات پخش شده، نشان م ییهالمیف
 امیرها قاز شه یاریر بسدزنان مجاهد  ژهیوكرد كه زنان به حیهفته گذشته، معاون فرمانده سپاه پاسداران تصر ن،یچن هم

 .كردندیم یرا رهبر
و سركوب  یجبارافشارها بوده و هستند. حجاب  نیشتریا، هدف بسال حكومت آخونده۳۹است که زنان در  نیا تیواقع

از  نیهدازمان مجاس یالاعمال خفقان در جامعه است. در ح یبرا میرژ یزهایدستاو نیبه بهانه حجاب، از مهمتر ریو تحق
 . است لیصا سالما میدر تعارض آشكار، با تعال یاجبار جابو ح ینیو اجبارات د یاجبار نیكرده؛ د دیروز اول تاك

 ران،ین ازنا میعظ تیكه اكثر دهدیفاش شده، نشان م ریاخ یگذشته كه در روزها یهادر سال یحكومت یهاینظرسنج
 كیو  یانفجار یروین كیاست. در واقع زنان،  یآخوند میخشم و نفرت زنان از رژ نیمب ن،یمخالفند. ا یبا حجاب اجبار

 .ندهست میرژ نیا یو سرنگون امیق یقدرتمند برا لیپتانس
مرگ بر »و  «یانهمرگ بر خام». دادیرا هدف قرار م میرژ تیمعترضان، تمام یشعارها ام،یق نیکه در ا نیا چهارم
 «. تمومه ماجرا گهیگرا، دطلب، اصولاصالح»که  نیو ا «یروحان
و  کسانی یعارهاشهر با ش ۱۴۲آن است. گسترش تظاهرات به  یافتگیاعتراضات، عنصر سازمان نیمهم ا یژگیو نیپنجم

 رانیمقاومت ا ا قبل،بودکه از ساله ییهامردم، همان خواست یباشد. شعارها توانستینبود و نم یامر اتفاق کیمشابه 
ند و از چند ماه اهن داداعتراضات را سازما نیا نیگفت که مجاهد سمار م،یرژ هیفقیول یا. خامنهکندیآن مبارزه م یبرا

 کرده بودند. یقبل طراح
 هستند  رانیدر ا ریپشت اتفاقات اخ نیجمهور فرانسه زنگ زد و گفت مجاهد سیبه رئ یروحان 
 نیات مجاهدغتشاشگفته بود که سرحلقه ا زیمقاومت شد. معاون فرمانده سپاه ن یهاتیخواستار محدود کردن فعال و

 اند. بوده
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 محترم،   حضار
تالشش  ممیه، ماکزمل کردطور که تاکنون عهمان می. البته رژافتیادامه خواهد  ،یزیبا هر افت و خ امیکه ق میمعتقد ما

شكنجه به  رینان، زآتن از  ۱۲نفر کشته شده اند كه دست كم  ۵۰را خواهد کرد که اعتراضات را سرکوب کند. تا کنون 
نها، زندا سینقل از رئبه میمجلس رژ ندهینما کی. چند روز قبل، انددهش رینفر دستگ ۸۰۰۰از  شیو ب انددهیشهادت رس
فر ن ۸۰۰۰ز ا شیب اریبس یکه رقم واقع دهدینشان م میامر توسط رژ نیا دییکرد. تا دیینفر را تا ۴۹۷۲ یریثبت دستگ

 است. 
 ت هد داشخوا بیقدرت توقف اعتراضات را ندارد. البته اعتراضات فرازو نش میرژ نیوجود، ا نیا با
بهمن،  ۱۲و  ۱۱ یابعد از دو هفته نسبتا آرام، مجددا در روزه دیطور که مشاهده کردمتوقف نخواهد شد. همان یول

 بود. میرژ تیتمام ینف یبا همان شعارها یشاهد اعتراضات رانیمختلف ا یشهرها
 . خوردیشدگان همه روزه به چشم مكارگران، زحمتكشان و غارت یاعتراض یحال حركتها نیدر هم 
 

 ز،یعز دوستان
 میه رژک جیبس انینظامهدر درون سپاه پاسداران و شب یقرار دارد. حت شهیاز هم یترفیضع اریبس تیدر موقع رانیا میرژ
 . شودیو وحشت مشاهده م ینگران یهابقا به آنها اتکا دارد، نشانه یبرا
 . دوستنیپ نیبه معترض ج،یخود در بس تیعضو یهابا سوزاندن کارت ج،یبس یاز اعضا ییعده امیق نایجر در

وان ت یبودند. حت هایجیبس یهاکشته شدند، از خانواده میرژ یروهایاعتراضات، توسط ن انیکه در جر یاز افراد یبرخ
  افتهیشدت کاهش به ه،یاعزام نفراتش از سپاه به سور یبرا میرژ
 است.  یرانیا ریمزدور غ یروهایبه ن یاساسا متک لیدل نیهمبه و

 هم شده است.  دیو تشد ستیچنان به قوت خود باقشد، هم امیکه منجر به ق یكالم، عوامل كی در
 و امیق یوشریمانع پ تواندیو کشتار و شکنجه نم یریاز جمله دستگ زیچ چیترس َترک برداشته است،  و  ه وارید

ش در ات و آرامو ثب آزاد رانیا کی نیتضم ران،یاست و مقاومت ا یمحکوم به سرنگون یآخوند میشود. رژ میرژ یسرنگون
 منطقه است. 

 نیا تیعاست. واق ترقیعم اریاشاره کردم، اما نقش مقاومت بس امیدر ق نیدر باره نقش مجاهد میبه اعتراف سران رژ من
مشخص  یاها و ساختارهحو طر رییتغ جادیا یو با توانمند ،یمردم گاهیپا با کیدمکرات ویآلترنات کی ران،یاست که در ا

 شدت وحشت دارد. از آن به میرژ لیدل نیهموجود دارد و به نده،یآ رانیا یبرا
در  یداخل فتادن جنگاه او به ر هیسور یویرا از  تكرار سنار یالمللنیمردم و جامعه ب کنندیآن تالش م یهایو الب میرژ

د و قدرتمن ویرناتآلت نیاست که وجود هم نیا تیواقع یکمک کنند. ول میرژ یبه بقا لهینوسیبترسانند تا بد رانیا
 است.  کپارچهیمتحد و  رانیا کی کنندهنیتضم دار،شهیر
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 میرژ هیسور ار دربحران و كشت یكه عامل اصل كنندیرا پنهان م قتیحق نیا یبا دجالگر ش،یهایو الب یآخوند میرژ
حران در بلكه ب شود،یمن هیمانند سور رانیآخوندها، نه تنها ا یو سرنگون رانیدر ا امیاست و با باال گرفتن ق یآخوند

 منطقه  یكشورها گریو عراق و د هیسور
وق دولت، حق از نید ییجدا ک،یآزاد و دمکرات رانیا کی. ما خواهان دهدیم یخود را به صلح و آرامش و دمكراس یجا

 لغو حجاب و یتیجنس یبرابر ران،یا یارض تیآنان در چارچوب تمام یبرا یو حق خودمختار هاتیهمه مل یرابرابر ب
 . میزنان هست هیعل ییقرون وسطا نیو همه قوان یاجبار

 
 ست؟یاروپا چ یدرست برا استیاست كه س نیباالخره سوال ا و

مؤثر و  ریدابته اتخاذ ضو را بع یاروپا و كشورها هیاروپا و اتحاد یاروپا در استراسبورگ، شورا یدر شورا هیژانو ۲۴روز  من
 انیو پا اجتماعات و انیب یآزاد ام،یق انیزندان یحاكم به آزاد ینید سمیاالجرا به منظور وادار كردن فاشالزم ماتیتصم

 فراخواندم. یاجباردادن به سركوب زنان و لغو حجاب 
و  هیفق تیا والتنه ران،یا میبا رژ یوقف اعدام و سرکوب منوط شود. از مراودات اقتصادبه ت دیبا میرژ نیرابطه با ا هرگونه

 مردم و  شتریکه آن را صرف سرکوب ب برندیسپاه پاسداران سود م
 .کنندیدر منطقه م یافروزجنگ

 .گذاردیتحت فشار م یستیاروپا را هم با حمالت ترور ر،یاخ یهاسال منطقه، مطابق تجربه یساز ثباتیب 
 دیپا بااست. ارو یفزنان و خفقان و سانسور كا هیو سركوب عل ضیتبع ت،یو جنا یزیسال خونر۳۹است که   نیما ا حرف

 آخوندها جدا کند. میدهد و صف خود را از رژ انیخود پا یعملیبه سكوت و ب
  ترنیسنگ رانیم امرد یرا برا یبه آزاد دنیرس یندارد و مماشات با آن،  بها ییندهیآ م،یرژ نیا 
گونه كه ؛ هماندست مردم شودبه میرژ یمانع سرنگون تواندی. البته نمكندیم تریجنگ و بحران در منطقه را طوالن و

 كند.  یریلوگجآن  یحكومت شاه، نتوانست از سرنگون یهاماه نیتا آخر یغرب یو كشورها كایجانبه آمرهمه تیحما
 همه شما متشکرم. از
 


